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เงื่อนไขการลงทุน
สงมอบของรางวัลภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่รายการเสร็จสมบูรณ (สําหรับ
ยอดลงทุนตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนไป)
โดยคํานวณจํานวนเงินลงทุนสุทธิจากการซื้อ สับเปลี่ยนเขาจากกองทุน MMM/MM-GOV
ภายใน บลจ.เอ็มเอฟซี และโอนเขาจาก บลจ.อื่นๆ หักดวยจํานวนขายคืนที่ผิดเงื่อนไข
การลงทุนและโอนออกไปกองทุน LTF/RMF ของ บลจ.อื่นๆ ในชวงเวลาการสงเสริมการขาย
กรณียอดซื้อใหมนับเฉพาะการลงทุนที่ไมเกินกวากรมสรรพากรกําหนด (สูงสุดไมเกินประเภท
ละ 500,000 บาทตอป)
สาํหรบักอง LTF/RMF กรณมีียอดเงนิลงทนุสทุธเิกนิ 1 ลานบาท ทกุๆ ยอดการลงทนุ
100,000 บาทตอไป รับหนวยลงทุน MMM มูลคา 200 บาท ยอดรวมรับของรางวัลในป
2558 ไมเกิน 20,000 บาทตอทาน

กรณีที่มากกวา 1 บัญชีกองทุน จะนับรวมมูลคาเงินลงทุนจากทุกบัญชีของทุกกองทุนที่เขารวม
โดยพิจารณาจากเลขประจําตัวประชาชนเปนหลัก โดยของรางวัลจะนําเขาบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
โดยจะมีการแจงใหทราบในจดหมายที่สงถึงผูลงทุน
การซื้อหนวยลงทุน LTF/RMF ผานบัตรเครดิต (กสิกรไทย / กรุงศรี / KTC) ไมไดรับคะแนนสะสม
ไมลสะสม หรือเงินคืน และไมไดรับสิทธิ์การแบงผอนชําระ
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด กรณีเกิดขอพิพาท
ถือคําตัดสินของบริษัทฯ เปนที่สิ้นสุด
กองทุนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต ไดแก กองทุน LTF และ กองทุน M-Value ขั้นตํ่า 20,000 บาท

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ www.mfcfund.com
Contact Center 0 2649 2000 และสํานักงานสาขาตางๆ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน  กองทุน I-GOLDRMF/MG-LTF มีการปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบางสวนหรือทั้งหมดตามแตสภาวการณในแตละขณะ ดังนั้น จึงมีโอกาสไดรับผลกําไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนได ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษานโยบายการลงทุน ความเส่ียง ผลการดําเนินงานของกองทุนไดที่บริษัทฯ

เพื่อนสนิททางการลงทุน
เปนที่ยอมรับของนักลงทุนมากวา 40 ป

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 0-2649-2000 บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และสํานักงานสาขาตางๆ
 สาขาแจงวัฒนะ  สาขาขอนแกน  สาขาเชียงใหม  สาขาภูเก็ต 
 สาขาระยอง  Asset Management plc.

กองทุนเดน : M-Value/MV-LTF/MG-LTF

ระดับความเสี่ยง
1 3 4 5 6 8

เงินฝาก+
ตราสารหนี้

M - Saving M - CR M - Bond

M - Fix

M - Value MA - LTF

MV - LTF

MG - LTF

MIF - LTF

I-GOLDRMF

คุมครอง
เงินตน ตราสารหนี้

ตราสารหนี้
+ หุน(ผสม)

หุน ทองคํา

ทางเลือกการลงทุนเพื่อชวยลดหยอนภาษีกองทุน LTF/RMF ของเอ็มเอฟซี

*ลงทุนผานบัตรกสิกรไทย กรุงศรี และ KTC ไดแลววันนี้

เมื่อลงทุน กับ
รับความสุข

www.mfcfund.com      www.facebook.com/mfcfunds      www.twitter.com/mfcfund
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รายชื่อสมาชิกผูเสียชีวิตประเภท (ก)
ที่สงหักซองเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม  2558

คุณพัลลภ เลิศพิพัฒน LH-U
คุณประยูร เชยจันทา CO-W
คุณวีรวัฒน พลับสิงห HKTOM
คุณยุทธนา ภูสกุล FK
คุณทัศนา ปณฑะบุตร MD-3

1.
2.
3.
4.
5.

ผลการดำเนินงานของสหกรณฯ รอบระยะเวลา  9  เดือน  ณ  30  กันยายน  2558

จำนวนสมาชิก  27,319  คน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตราสารหนี้
เงินลงทุนกองทุนสวนบุคคล 
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคากองทุนสวนบุคคล
เงินใหกูสหกรณอื่น ๆ 
เงินใหกูแกสมาชิกสุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

เงินรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณอื่น/สมาคมฌาปนกิจฯ
เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย
ทุนเรือนหุน
ทุนสำรอง 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากกองทุนสวนบุคคล
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กำไรสุทธิประจำงวด
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท
26,454.17

5,900.00
14,769.05

1,477.68
109.70
497.91
(40.74)
421.66
897.72

50,487.15

755.43
12,001.43

497.91
1,500.00

(40.74)
3,078.56

32,495.74
171.06

27.76
50,487.15

ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹¡ÃØ§ä·Â
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
KRUNGTHAI  BANK

ขาวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และครอบครัว

จำนวนสมาชิกผูเสียชีวิตตั้งแตวันที่ 1-30 กันยายน 2558

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ก) จำนวน  คน
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ข) จำนวน  คน
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ค) จำนวน  คน
    รวม   จำนวน  คน

5
3

26
34
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ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด  ที่  61 / 2558
เรื่อง    เปดรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ  (ไหวพระ ๙ วัด)

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40  โดยคณะกรรมการการศึกษา  กำหนดเปดรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารวม
โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ  (ไหวพระ ๙ วัด)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนี้

รายละเอียดการเขารวมโครงการ
 1. กำหนดวันเปด – ปดรับสมัครเขารวมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ  (ไหวพระ ๙ วัด)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
  จังหวัดสุพรรณบุรี  ระหวางวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558  โดยสมาชิกสามารถติดตอขอรับและยื่นใบสมัคร  ไดที่
  ประชาสัมพันธสหกรณทั้ง 3 สำนักงาน  หรือ Download ใบสมัครจาก www.tgsaving.com  ระหวางวันที่  10 - 30 
  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 2. หลักเกณฑการพิจารณาเขารวมโครงการ
  2.1  นำใบสมัครทั้งหมดตรวจสอบประวัติการเขารวมโครงการฯ
  2.2  กรณีมีผูสมัครเกินกวา 120 คน   สหกรณฯ จะใหสิทธิสมาชิกผูที่ไมเคยเขารวมโครงการออมบุญกอน
  2.3  เรียงลำดับตามวันที่ที่สหกรณฯ ไดรับใบสมัคร (สงใบสมัครกอน ไดรับการพิจารณากอน)
 

 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๒๐) ซึ่งมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2558 นั้น ยังมีผูคํ้าประกันเปนจํานวนมากเขาใจผิด
คิดวาตอไปนี้เจาหนี้ตองไปฟองผูกูกอน ไปบังคับเอาจาก
ทรัพยสินของผูกูกอน เปนธรรมดาท่ีผูค้ําประกันจะคิด
เขาขางตัวเองได แตในสาระสําคัญของกฎหมายมิไดเปนเชนนั้น
ในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมดังกลาวมีบทเฉพาะกาลไวใน
มาตรา 18 ที่บัญญัติวา “บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
ไมกระทบกระเทือนถึงสัญญาที่ไดทําไวกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติ
ไวเปนอยางอื่น” ดังนั้น ความเปนลูกหนี้รวมของผูกูและ
ผูคํ้าประกันตามสัญญาที่ทําไวกอนวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 
จึงยังมีผลบังคับใชได ลูกหนี้จะใชสิทธิ์บายเบ่ียงหรือเกี่ยงให
เจาหนี้ไปฟองหรือบังคับเอาจากทรัพยสินของผูกูกอน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 688 , 689 และ
มาตรา 690 จึงทําไมได อีกทั้งพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543  มาตรา 42/1 ไดบัญญัติไววา
 “เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ 
ใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการ

หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือน
หรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกน้ัน
เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ  ใหแก 
สหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระ
ผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาว
และสงเงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะ
ถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
          การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปน
ลาํดบัแรก ถดัจากหนีภ้าษอีากรและการหกัเงนิเขากองทนุที่
สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม”
          สําหรับสัญญากูยืมและคํ้าประกันที่ทําหลังจาก 
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 จะมีผลตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ที่แกไขเพิ่มเติมใหม ดังนั้น หากผูคํ้าประกันจะใช
สิทธิ์บายเบี่ยงหรือเกี่ยงใหเจาหนี้ไปฟองหรือบังคับเอาจาก
ทรัพยสินของผูกูกอน ก็ตองตรวจดูสัญญาวาทํากอนหรือหลัง
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 


